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1.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att omvandla Gunnestorpsvägen i Tuve till en gata med högre stadsmässiga
kvaliteter. Planförslaget innebär en utbyggnad av 300-400 bostäder, en ny förskola samt att de befintliga
planskilda gång- och cykelvägarna ersätts med passager i gatuplan.

2.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger utmed och öster om en delsträcka av Gunnestorpsvägen i Tuve, se försättsblad.
Planområdet utgörs till största delen av åt norr svagt sluttande gräsmark med enstaka träd som
genomkorsas av gång- och cykelbanor, se foto 1. Marknivåerna i söder varierar mellan +30 - +24 och i norr
mellan +25 - +21. Höjdskillnaden är störst lokalt vid de tre idag befintliga gång- och cykeltunnlarna här
sluttar marken något brantare både från norr och söder, se figur 1. Den norra delen av gång- cykelbanan i
öster ligger på en delvis uppbyggd bank. Vid området kring de norra gång- cykeltunnlarna är Hinnerbäcken
kulverterad.
Planområdet omgivet av befintlig bebyggelse och inom planområdets södra del ligger två byggnader.

Foto 1

Läge för GC- tunnlar

Figur 1. Utdrag ur primärkartan med fotoriktningar mm
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Foto 1. Planområdet fotoriktning från söder åt norr, Gunnestorpsvägen till höger

3.

Geotekniska utredningar

Som underlag för information om befintliga jordlager och geotekniska egenskaper m.m. inom planområdet
för denna rapport har varit tidigare utförda geotekniska utredningar framtagna av olika konsulter.
Merparten av de geotekniska rapporterna är framtagna inför grundläggning, grundförstärkning av
byggnader inom och strax utanför planområdet men även geotekniska utredningar inför anläggning av
vägar och gång- och cykeltunnlar m.m. har använts som underlag.
Underlaget är omfattande och är utförda under en relativt lång tidsperiod.
Då använt underlag är omfattande redovisas eller bilägges inte alla utredningarna i denna rapport, önskas
redogörelse av fullständigt använt underlag lämnas detta ut på begäran.

4.

Befintliga markförlagda ledningar

För projektet har en samlingskarta tagits fram som redovisar befintliga markförlagda ledningar, bifogas.
Det är exploatörens ansvar att ha full kontroll över befintliga ledningar, exploatören skall i god tid innan
eventuella markarbeten påbörjas meddela alla berörda ledningsägare.
Vid den planerade förtätningen och förändring av området kan delar av befintliga ledningssystem sannolikt
behöva läggas om och kompletteras.

5.

Geotekniska förhållanden allmänt för planområdet

Området utgörs av åt norr sluttande mark med lokala försänkningar för befintliga gång- och cykeltunnlar
samt bro i norr. Tidigare utförda geotekniska undersökningar inom och strax utanför planområdet visar på
varierande jorddjup mellan ca 3-15 m. Enligt jordartskartan skall det inom de centrala delarnas östra sida
finnas berg i dagen/tunt jordtäcke på berg, se figur 2. Vid platsbesök 20161102 syntes inget berg i dagen,
sannolikt är delar av berget bortsprängt och övertäckt i samband med att området bebyggdes.
Jordlagerföljden utgörs generellt överst av organisk jord (lokalt finns även fyllningsjord) som underlagras
av siltig lera som överst är utbildad som torrskorpelera, under leran finns friktionsjord med varierande
mäktighet som vilar på berg.
Lerans skjuvållfasthet är generellt mycket låg och varierar mellan 15-20 kPa, leran bedöms allmänt som
något överkonsoliderad.

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

4(9)

Figur 2. Utdrag ur SGU.s jordartskarta

5.1

Geohydrologi

Sprickvatten/markvatten förekommer i jordens ytliga lager av fyllningsjord och torrskorpelera. Nivån
påverkas av nederbördsmängden, ytavrinning och dräneringar. Tidigare undersökningar inom området visar
på en vattenyta 0,3-1 m under markytan i skruvprovtagningshål. Då både jorddjupen och mäktigheten på
friktionslagret under leran varierar relativt stort inom området kan det även förväntas vissa variationer av
grundvattennivån. Då befintliga gc- och gångtunnlar med anslutande vägar är nerschaktade inom området
är det troligt att ursprungliga grundvattennivåer avsänkts något vilket då även kan ha bidragit till att leran
blivit något överkonsoliderad.

5.2

Stabilitet

Gatukontoret utförde 1978 stabilitetsberäkningar inom den norra delen av området i en sektion A-A ner
mot gång- cykelbanan och Hinnerbäcken, se figur 3. Sektionen är vald för det brantaste partiet vid
planområdet med en utbredd pådrivande last av 10 kPa och bedöms därmed kunna representera alla slänter
inom planområdet. Beräkningarna är utförda för odränerad analys FC och framräknade lägsta
säkerhetsfaktorer varierar mellan 2,0 och 2,8, se figur 4. Stabilitetsberäkningarna är gjorda 1978 och är inte
utförda efter nu gällande normer. Förändringarna i beräkningsmetod är inte så stora och framräknade
säkerhetsfaktorer ligger så mycket högre än för gällande lägsta säkerhetfaktor som är FC ≥1,5 detaljerad
utredning för nyexploatering. Stabiliteten bedöms därmed som tillfredställande för befintliga förhållanden.
För idag liggande förslag inom planområdet kommer befintliga lägre liggande partier för gång- och
cykelbanor samt tunnlar helt eller delvis att fyllas upp vilket är gynnsamt för stabiliteten, se vidare kap 10.

6.

Erosion

Det finns inget vattendrag inom planområdet därmed pågår ingen erosion.

7.

Bergteknik

Blottat berg förekommer inte inom planområdet.
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Läge för stabilitetsberäknad
sektion

Plangräns

Figur 3. Utdrag från Gatukontorets geotekniska utredning 1978
FC=2,08

FC=2,76

FC=2,03

Figur 4. Stabilitetsberäkning sektion A-A, Gatukontoret 1978
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8.

Översvämningsrisk

Hela planområdet ligger utanför riskområdet som kan komma att påverkas av framtida prognostiserade
förhöjda vattennivåer. Planområdet ligger på nivåer > +20 vilket är över de prognostiserade risknivåerna
kring + 3.

9.

Radon

Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är de delar av och intill planområdet som utgörs av lera
klassificerat som lågriskområde, inom de delar där berg ligger ytligt eller berg i dagen är klassificerade som
högriskområde, se figur 5.
Då delar av planområdet är karterade som högriskmark måste radonförhållandena inför en byggnation
utredas noggrant för att kunna projektera eventuella nödvändiga och lämpliga radonskyddande åtgärder.

Figur 5. Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta.

10.

Geotekniska risker vid en exploatering

Inom planområdet planeras bland annat förtätning med en ny förskola och flerbostadshus i kvarter med
källargarage samt parkområden, se figur 6.

Figur 6. Skissförslag för ny exploatering
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Den nu planerade exploateringen kommer att medföra schaktnings- och förstärkningsarbeten som pålning
och uppfyllnader, tunga lyft mm som ställer krav på markens bärighet. För parkeringsgarage under
blivande kvarter kommer det att krävas djupa schakter sannolikt med tillfälliga stödkonstruktioner. Det
kommer även att krävas omläggning och komplettering av befintliga och nya ledningar mm som lokalt kan
medföra djupa schakter.
För att verifiera befintliga markförhållandena och därmed kunna fastställa, dimensionera och
detaljprojektera de lämpligaste grundläggningsmetoderna kommer det att krävas en platsspecifik
geoteknisk utredning. En geoteknisk utredning krävs även för byggnadslov och startbesked.

10.1

För projektet har följande geotekniska risker identifierats.

Stabilitet
Stabiliteten för nuvarande förhållanden är tillfredställande. I samband med en exploatering måste risk för
stabilitetsbrott beaktas både för arbetsskedet och blivande permanenta byggnadsverk och anläggningar vid
större marknivåskillnader. I byggskede måste framförallt lokalstabiliteten beaktas för till exempel lokala
djupare schakter för källare och rörgravar. Vid temporära uppställningar av t.ex. kranar för tunga lyft måste
både stabiliteten och markens bärighet kontrolleras.
Förstärkningsåtgärder kan komma att behöva utföras för både permanenta och temporära skeden. Vilka
åtgärder som är lämpligast i de olika skedena får utredas i detaljprojekteringen.
Sättningar
Leran inom området bedöms som något överkonsoliderad vilket medför att marken sannolikt kan belastas
något utan att några större skadliga sättningar utbildas. Hur mycket leran klarar att belastas måste dock
utredas vidare.
Det skall beaktas att grundvattensänkningar inom området kan komma att medföra långtidsbundna
sättningar. Stora marksättningar kan påverka och orsaka skador på både blivande och befintliga
anläggningar.
Hinder i mark
Inom området finns idag diverse markförlagda ledningar, se bilagd samlingskarta.
I samband med exploateringen skall befintliga gång- och cykeltunnlar/bro tas bort, hur detta skall utföras
måste utredas i samband med detaljprojekteringen.
Vid en exploatering kommer en del av befintliga ledningssystem behöva läggas om och kompletteras.
Pålning- och schaktningsarbeten
I byggskedet kan pål- och spontslagning samt schaktning medföra risk för horisontella markrörelser,
marksättningar, hävning samt markvibrationer. Vid pålning/spontslagning nära befintliga markförlagda
konstruktioner ökar risken för att markrörelser och skador kan uppstå. Riskreducerande åtgärder vid
pålning kan vara proppdragning, installationsordning eller val av gynnsammare påltyp eller metod t.ex.
borrade pålar.
Djupare schaktning påverkar lokalstabiliteten och tillfälliga stödkonstruktioner måste dimensioneras för
varje enskilt fall med hänsyn till bland annat förekommande belastningar som upplag och pågående trafik
intill schakt m.m. Behöver spontkonstruktionen bakåtförankras med dragstag kan även ett relativt stort
område utanför själva schaktområdet komma att beröras.
Markvibrationer
Markvibrationer blir som störst inom områden med lösa jordar som lera, vilket planområdet utgörs av till
största delen, och uppkommer i samband med vibrerande arbeten som packning, pålning, spontning,
sprängning och tunga transporter. Närliggande anläggningar som kan behöva beaktas är alla typer av
markförlagda ledningar samt alla nya och befintliga konstruktioner.
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Planering och samordning i byggskedet
Relativt stora markarbeten kommer att behöva utföras i samband med att planerad exploatering ska kunna
genomföras. Det kommer att ställas stora krav på planering och samordning för kommande arbeten.
Det är viktigt i byggskedet att entreprenören beaktar alla risker och upprättar relevanta bygghandlingar och
kontrollprogram.

11.

Sammanfattning och slutsatser

Marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig för planerad exploatering. Marken utgörs till
största delen av lermark, lokalt inom de centrala delarna kan berget ligga grunt.
Vid djupa schakter för t.ex. källare, kommer det att krävas tillfälliga stödkonstruktioner. Omläggning och
komplettering av diverse ledningar kommer att bli nödvändiga.
Delar av planområdet är karterade som högriskmark radonförhållandena måste inför en byggnation utredas
noggrant för att kunna projektera eventuella nödvändiga och lämpliga radonskyddande åtgärder.
För att klara tillgängligheten till befintliga fastigheter och trafiken i ett byggskede kan tillfälliga lösningar
bli nödvändiga.
Ur geoteknisk synvinkel kan planerad exploatering mycket väl utföras om ovanstående punkter avseende
bergtekniska och geotekniska risker tas i beaktande vid detaljprojekteringen. I samband med
bygglov/marklov och startbesked kommer det att krävas projektanpassade geotekniska utredningar samt
detaljprojektering som visar lämpligaste grundläggningsförfarandet och förstärkningsåtgärder för blivande
exploatering med hänsyn till markbelastningar, sättningar och stabilitet.

Göteborg 2016-11-18
Göteborgs Stad
Fastighetskontoret

Andris Vilumson
Geotekniker/Geolog
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